


فيديليو
قميص أول



2



3



فيديليو



  الطبعة الأولى  2010 م

جميع حقوق الطبع محفوظة

�س.ب: 62606   اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة، هاتف: 6222622 2 971+  فاك�س: 6222112 2 971+ 

ت�أليف: لودڤيغ ڤان بيتهوڤن

ر�سوم: اأندريا�س في�رش

 Market Tech :ترجمة

حقوق الرتجمة العربية حمفوظة للنا�رش

مينع ن�سخ اأو ا�ستعمال اأي جزء من هذا الكتاب باأي و�سيلة ت�سويرية اأو اإلكرتونية اأو ميكانيكية مبا فيه الت�سجيل 

الفوتوغرايف والت�سجيل على اأ�رشطة اأو اأقرا�ص مقروءة اأو اأي و�سيلة ن�رش اأخرى مبا فيها حفظ املعلومات وا�سرتجاعها 

دون اإذن خطي من النا�رش.

�س.ب: 2380 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة، هاتف:   468 6314 2 971+ ، فاك�س: 462 6314 2 971+

info@kalima.ae
www.kalima.ae

يت�صمن هذا الكتاب ترجمة الأ�صل الأجنبي:

"Fidelio" by Kyowon Co., Ltd., Seoul, Korea
 © 2003 Copyright, All rights reserved.

Arabic Edition © 2010 by Maalem - Dar AlMoualef 

 info@maalem.net
www.maalem.net



3

فيديليو

سلسلة األوپرا 
والمسرح العالمي



4

ُه ملارزّلني ابنِة  يف ِفناِء �سجٍن قرَب اإ�سبيلية يف اإ�سبانيا، كاَن حاِر�ُص البّواَبِة جاكوينو ُيعِلُن كاملعتاِد ُحبَّ

املراِقِب روكو:

ــ »مارزّلني، اأرجوِك ا�سمعيني«.

ــ »اأنا اأ�سمْع، َتَكّلْم اأرجوَك«.

كانت مارزّلني ت�سَخُر دائمًا من جاكوينو الذي ُيزِعُجها، الأّنُه ُيالحُقها اأينما َذَهَبْت وكاَن ال يتوّقف عن 

الكالم.

ه بكِلَمٍة اأخرى«. ًة، لن اأتفوَّ ــ »اإن مل تنظري اإيلَّ مبا�رَشَ

ــ »حقًا؟ افَعْل اإذاً ما يحلو لك. لي�َص لديَّ ما اأ�سمُعه منَك«.

ــ »ح�سنًا، �ساأتكّلم. مارزّلني اأرجوِك وافقي على الزواِج مني!«.

َك«. ــ »عمَّ تتَكّلم جاكوينو؟ الزواج؟ لِكّنني ال اأحبُّ

اأّنه يحّبها.  داً  اأّن كالَمُه مل يعِن لها �سيئًا. فتِبَعها اإىل املنزِل مردِّ عّجلْت يف الدخوِل اإىل املنِزِل كما لو 

َف واِلُدها فيديليو م�ساعداً له،  ُر �ِسوى يف فيديليو. فمنذ فرتٍة ق�سرَيٍة، وظَّ ولكْن، يف احلقيَقِة، هي مل تُكن ُتَفكِّ

ِة االأوىل حّتى َوَقَعْت يف حبِّه. اأحبَّْت مظَهَرُه النظيَف وامُل�رشَق و�سخ�سّيَتُه احلنوَنَة والهادئة. 
َّ
وما اإن راأتُه للمر

داٍع لكرَثِة ما فّكرت يف طريَقٍة جلذِبِه، لذلَك كان من امل�ستحيِل بالن�سبِة اإليها اأن ت�سَمَع  وكاَدت اأن ُت�ساَب ب�سُ

كالَم احلبِّ من جاكوينو. 

يف تلَك اللحظِة، نادى واِلُدها جاكوينو:

ــ »جاكوينو، جاكوينو«.

ــ »جاكوينو اإّن والدي ُيناديك«.

ــ »مارزّلني، اأرجوِك ا�سمعيني قلياًل بعد«.

ــ »اأ�رِشْع واذهب اإىل اأبي، رمّبا َجَلَب اأخباراً عن فيديليو«.

ما اإن �َسِمَع ا�سَم فيديليو حّتى امتالأ غ�سبًا وَذَهَب يتهادى يف

 �سريِه اإىل واِلِدها روكو. نَظَرْت اإىل جاكوينو وهو يذَهُب 

فا�ستاَقْت اإىل فيديليو اأكرث.

ــ »كم �ساأكوُن �سعيدًة لو اأحبَّني فيديليو بداًل من 

جاكوينو! �سيكون اأبي اأي�سًا م�رشوراً«.
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بعَد وقٍت، دخَل روكو اإىل املنزِل و�ساألها:

ــ »مارزّلني، اأمل ياأِت فيديليو بعد؟«.

ــ »ال، اأبي«.

اأّي  و يف 
ّ
ُل حاِكُم ال�سجن دون پيتزار ُره؟ قد ي�سِ ــ »ما الذي يوؤخِّ

حلظٍة االآن...«.

كان روكو قد بداأ يقَلُق وفجاأًة ُدقَّ الباب.

ــ »اأبي، ال بدَّ اأّنه فيديليو. انتِظر حلَظًة، اأنا اآتية«.

كي�سًا  حاماًل  فيديليو  اأماَمها  راأت  الباَب،  م�رِشعًة  َفتحت  حني 

وكان  �سميكًة  و�سدرّيًة  ثقيَلًة  �ُسرتًة  يرتدي  كاَن  ظهِره.  على  كبرياً 

لتم�َسَح  منديٍل  تبَحُث عن  مارزّلني  فاأخَذت  ُر من جبيِنه.  يتقطَّ الَعَرُق 

به َعَرَقه. 

ــ »عزيزتي، ذلك لي�َص اأمراً م�ستعِجاًل. علينا اأّواًل اإزاَلُة احِلمِل عن 

َظهِره«.

عا احِلمَل الثقيَل على االأر�ص. َتَنّف�ص فيديليو  �ساَعَدْت اأباها لي�سَ

اَحة.
ّ
عداَء ف�َسَعَرْت مارزّلني بالر ال�سُّ

ــ »اأح�َسنَت يا فيديليو! قمَت بعمٍل جّيد. ال ُبدَّ اأّن هذه التجهيزاِت 

ثقيَلٌة جداً«.

اإىل بع�ِص الوقِت لتثبيِت ال�سال�ِسِل  رُت الأّن احلّداَد احتاَج  ــ »تاأخَّ

املعدنّية. على االأرجح اأْن ال �سجنَي �سيتمّكُن من ك�رِش تلَك ال�سال�ِسل«.

ــ »ح�سنًا، كِم الكلَفُة؟«.

ــ »اثنا ع�رَش قر�سًا تقريبًا. وهذا االإي�سال«.

ولِكْن،  �سيٌء  يتغرّيْ  مل  فيديليو.  من  االإي�ساَل  وا�سَتَلَم  روكو  �رُشَّ 

باإمكاِنِه  اأ�سَبَح  له،  كم�ساِعٍد  الَعَمَل  فيديليو  بداأ  اأن  وبعَد  ما  بطريقٍة 

�رشاُء املزيِد من التجهيزاِت بال�ِسعِر عيِنه. فظنَّ روكو اأّن فيديليو رمّبا 

َعرَف كيَف يختاُر التجهيزاِت العاليَة التقنّيِة باأ�سعاٍر معقولٍة اأو رمّبا 

كان َيُغ�صُّ البائع.
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َجُه ابَنَته. وكاَن يعِرُف اأنَّ  َر اأن ُيزوِّ
ّ
اأّن اإخال�َص وُقدرَة فيديليو ال مثيَل لهما، فقر كان روكو على يقنٍي 

ه لِكّن ذِلَك احلبَّ غرُي متباَدل. بُّ ابنَتُه ُتِ

ــ »فيديليو، يِجُب اأن َتعِرَف اأّن ابنتي مارزّلني متّيَمٌة بَك«.

د...«. ــ »عفواً؟ ماذا تق�سِ

كما منا�سباِن جداً. ال اأعِرُف اإن كاَن لَك اأهٌل اأم ال اأو من اأيَن تاأتي،  َك جداً، اأنا اأظنُّ اأي�سًا اأنَّ بُّ ــ »اإّنها ُتِ

هري«. لِكنَّني اأريُدَك اأن ُت�سِبَح �سِ

كانت مارزّلني ت�سَتِمُع ب�سمٍت اإىل حديِثهما، ف�ساَحت باأعلى �سوِتها فِرَحًة: 

ــ »حقًا اأبي؟ اأتواِفُق فعاًل على زواجي بـ فيديليو؟«.

واأكَمَل واِلُدها:

تّدِخَر  اأن  اإىل  اأّنَك بحاَجٍة  َتعِرَف  اأن  اأكرَث من احلب. فالإن�ساِء عائَلٍة �سعيَدٍة عليَك  الزواَج يتَطلَُّب  ــ »لكنَّ 

بع�َص املال. فاإذا كنَت جائعًا وال متِلُك املاَل، قد يختفي احلب«.

َر للحَظٍة ثمَّ اأجاَبُه: ا�سَتَمَع فيديليو بهدوٍء اإليِه وفكَّ

ــ »�سّيدي العزيز، اأعَتِقُد اأنَّ ثّمَة ما هو اأهمُّ من املاِل بنَي �سخ�سنِي على و�َسِك اأن ي�سِبحا زوجًا وزوجة«.

ــ »ما ُتراُه يكون؟«.

ني مل اأك�سب ِثقتَك بعد«. ــ »الّثَقة.. اأعَتِقُد اأنَّ

ــ »ما الذي تقوُله؟ اأنا اأَثُق بَك اأكرَث من اأيِّ �سخ�ٍص، ما الذي َجَعَلَك تعتقُد العك�ص؟«.

ــ »منذ اأن اأتيُت اإىل هنا، مل اأحَظ بفر�سٍة لزياَرِة الزنازيِن تَت ال�ِسجن. اأال يعني ذلَك اأّنَك ال تِثُق بي اإىل 

حدٍّ ي�سمُح لَك باأن َتَدَعني اأعَمُل َمَعَك؟«.

ــ »ال، هذا غرُي �سحيح. كما تعَلم، ال مُيِكُن الأحٍد اأن يرى م�ساجنَي الزنازين«.

اأن  اأّنني ما زلت �سابًا، ميِكنني  اأّنه مبا  اأّي �سيء. واعَتَقدُت  اأكرَث من  ِتَك  حَّ اأهتمُّ ب�سِ ــ »اأقوُل ذِلَك الأّنني 

اأ�ساِعَدَك يف جوالِتَك يف زنازين ال�سجِن في�سهُل َعَمُلَك«.

ِر ب�َسَبِب اهتماِم فيديليو ال�سديِد بوالِدها. ِة التاأثُّ اأُعِجَب روكو بكالِم فيديليو واأدَمَعْت عينا مارزّلني من �سدَّ

                                                                    ــ »ح�سنًا، فِهمت. من االآَن و�ساِعداً، عندما اأقوُم بجوالتي يف         

                                                                                   ال�سجن، �ستكوُن اإىل جاِنبي. وحّتى لو   كان احلاِكمُ 

                        رجاًل  �ساِرمًا جداً، �سي�سَمُح لك   بالذهاِب اإذا  كنَت      

                                                                                         بِرفَقتي. ولكْن، �سيكوُن من  ال�سعِب  اأن  اآُخَذَك        

                                                                                             اإىل اأماِكَن معّينٍة يف ال�سجن...«.

                  ــ »اأّي اأماكَن تعني؟«.
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و �سَنعُت بنف�سي زنزاَنًة... ويف داِخِلها �سجني. ول�سبٍب ما، اأَمَرين احلاِكُم 
ّ
ــ »باأمٍر �ساِرٍم من دون پيتزار

باأن اأراِقَب هذا ال�سجنَي ب�سكٍل خا�ص«.

َز فيديليو على اخَلَبِ ثمَّ �ساأَلُه مدهو�سًا: ركَّ

جن؟«. ْت به اإىل ال�سِّ ــ »ما نوُع اجلرميِة التي اأدَّ

ًة اأن 
َّ
ــ »ال ت�ساأْلني املزيد. من االأف�سِل اأاّل يعرَف النا�ُص اأمثاُلنا �سيئًا. يف احلقيقِة، حاَوَل هذا ال�سجنُي مر

ِغ اإليه. يف كلِّ االأحواِل، اإّنه رجٌل م�سكنٌي يعتا�ُص من قطَعِة خبٍز وكوِب ماء... ما من �سوٍء  يكلَِّمني، لكّنني مل اأ�سْ

يف زنزانِته وال حّتى ُحزمِة ق�ص«.

ومن دوِن اأن ي�سعَر، اأحنى فيديليو راأ�َسُه واأغَم�َص عينيه. عندما راأت مارزّلني عدَم ارتياِحِه، قاَلت:

ِد التفكرِي يف مكاٍن مماِثل«.
َّ
ــ »اأبي، ال تاأُخْذُه َمَعَك اإىل هناَك، يبدو اأّنه منَزِعٌج ملجر

 قال فيديليو يف نف�ِشِه: »�آه، يا �إلهي!«، ثّم تاَبَع بن�شاٍط قبَل �أن يخُرَج مع مارزّلني:

. �سّيدي، اأنا ال اأخاُف �سيئًا، كما 
َّ
ــ »ال مارزّلني، لي�ص االأمُر كما تظّنني. اأحنيُت راأ�سي ب�سبِب ُغباٍر يف عيني

اأّنني اأريُد اأن اأ�ساعَدَك بالطبع«.
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ـ احلاكُم امل�س�ؤوُل عن ال�سجِن املعروُف  وـ 
ّ
بعَد فرَتٍة، زاَر دون پيتزار

اإّياُه  �سلََّمُه  الذي  الظرَف  اأخَذ  ا�ِسه. 
ّ
ُحر برفَقِة  روّك�  ــ  وُبخِلِه  ب�سالبِتِه 

روّك� وقراأ ب�رسَعٍة ما يف داِخِله.

ــ »ماذا؟ ال�زيُر دون فرناندو اآٍت للتفتي�ش؟«.

و الَ�َرَقَة التي كان يحِمُلها ورماها اأر�سًا. يف ال�اِقِع، 
ّ
َق پيتزار َمزَّ

كان ال�سجنُي الغريُب �سديقًا لل�زيِر دون فرناندو وُيدعى فل�ر�ستان، 

و 
ّ
پيتزار دون  �َسَعَر  و. 

ّ
پيتزار دون  مكاَن  ياأُخَذ  اأن  ِح  املَرجَّ من  وكان 

َعُه يف الزنزانة. واإن اكَت�َسَف  ُد من�سَبُه، فَخَطَفُه �رّساً وو�سَ باخلطِر يتهدَّ

، ف�سيقتُله بالتاأكيد. كان  اأحٌد ما اأّنه �َسَجَن فل�ر�ستان من دوِن وجِه حقٍّ

اأعلى برٍج  اإ�ساَرًة من  ُير�ِسل�ا  اأن  ا�َش 
ّ
و احلر

ّ
فاأَمَر پيتزار ال�قُت يداِهُمُه 

عنَد و�س�ِل م�ِكِب ال�زير. ثمَّ َهَم�َش لروّك� ب�س�ٍت خافٍت:

ــ »اأريُد منَك خدمًة... اأميِكُنَك اأن ُت�سديني خدمًة؟«.

ــ »ماذا تريُدين اأن اأفَعل؟«.

ــ »ال �سيَء مهّمًا. ح�سنًا، ال يِجُب اأن يك�َن ذلك �سعبًا. ممم... اأريُد 

ُتَك«.  اأن اأَتَخلَّ�َش من �سخ�ٍش، و�ستك�ُن هذه مِهمَّ

ــ »ماذا؟ اأتطُلُب مّني اأن اأقُتَل �سخ�سًا؟«.

ُتَك التَخلُّ�ُش منه«. ــ »�ساأكاِفُئَك ب�سخاٍء. اأتذُكُر �سجنَي الزنزانة؟ ُمِهمَّ

فاأجاَبُه روّك� مرجِتفًا:

ــ »اأنا... اأنا ال ميِكنني اأن اأفَعَل هذا. ال اأ�ستطيُع اأن اأقُتل«.

َح حاًل اآخَر: و بل�ساِنِه وعَب�َش قلياًل ثّم اقرَتَ
ّ
نَقَر پيتزار

ــ »اإذاً يِجُب اأن حتِفَر ُحفَرًة«.

ُة  ُخطَّ كانت  ال�سجني.  �سَيدِفُن  حيُث  القرَب  باحُلفَرِة  ُد  يق�سِ كاَن 

و اأن يذَهَب اإىل الزنزاَنِة ويقُتَلُه ثّم يدِفناُه يف احلفَرِة التي يك�ُن 
ّ
پيتزار

ناحيٍة  َر من  فكَّ ُه  ولِكنَّ �سلبًا خائفًا،  راأ�َسُه  روّك�  هزَّ  َحَفَرها.  قد  روّك� 

ُل من احلياِة التي يعي�سها. ف�اَفَق اأخرياً  اأخرى يف اأّن م�َت ال�سجنِي اأف�سَ

و:
ّ
َذ اأمَر پيتزار على اأن ينفَِّ

ِل له اأن يرُقَد ب�سالٍم من اأن ينتِظَر يف ظالِم  ــ »نَعم، رّبا من االأف�سَ

الزنزانِة �ساَعَة م�ِتِه من اجل�ع«.
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يف اليوِم التايل، َرَك�َص فيديليو نحَو روّكو وقاَل له كما لو اأّنُه انَتَظَر 

طوياًل:

ــ »�سّيدي، اأتذُكُر اخلدَمَة التي َطَلبُتها منَك؟«.

ــ »اأّيَة خدمة؟«.

مّدٍة  منذ  االأر�ِص  تت  القابعنَي  امل�ساجنَي  َتَدَع  اأن  منَك  »َطَلبُت  ــ 

وال�سم�ِص  العليِل  بالهواِء  لي�ستمِتعوا  ال�سجِن  ِفناِء  اإىل  يخُرجوَن  طويلٍة 

ال�ساِطَعة. واليوُم يوٌم جميٌل، اأرجوَك، ا�سَمح لهم اأن يخرجوا«.

فّكَر روّكو حلَظًة ثّم اأَمَر جاكوينو اأن يفَتَح باَب ال�سجن. و�رشعاَن ما 

اإن  باأفكاِرهم ما  الفناء، و�رَشدوا   االآخِر يف  تلَو  امل�ساجنُي واحداً  َع  جَتمَّ

ُهم حاَوَل  ال�سبيهِة بالُقبور؛ َبع�سُ ال�سجوِن  يِة للحظٍة خاِرَج 
ّ
�َسَعروا باحلر

تن�ّسَق الهواءِ، بينما ا�ستلقى اآخروَن على ظهوِرهم لي�سعروا بِدفِء نوِر      

     ال�َسم�ص. كانوا م�رشوريَن جداً فلم يعِرفوا ما الَعَمل.
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و. حاَوَل فيديليو 
ّ
ِة پيتزار ُه عن ُخطَّ َب روّكو من فيديليو الذي كاَن يبَت�ِسُم واأخَبَ ومن ناحيٍة اأخرى، اقرَتَ

اأن يبقى هادئًا لكّنه مل ي�ستِطْع ب�سهولٍة اإخفاَء وجِهِه الذي �َسُحَب.

َرًة بثياِب رجٍل الإنقاِذ زوِجها  يف الواِقِع، مل يكن فيديليو رُجاًل، بل كان ليونور زوجَة فلور�ستان متنكِّ

املالِب�ِص  من  طبقاٍت  َة  عدَّ دائمًا  ترتدي  وكانت  ب�سبكٍة،  تُه  وغطَّ �سعَرها  ربطت  حقيَقِتها،  والإخفاء  املفقود. 

وتتكلَُّم ب�سوٍت عميق. 

ٍة الإنقاِذه. واالآن حِزَن فيديليو ل�سماِعِه  ومنذ اأن َعَرَفْت اأنَّ زوَجها فلور�ستان يف ال�سجِن، بَحَثت عن فر�سَ

و الرهيبة.
ّ
َة پيتزار ُخطَّ

ــ »يبدو اأّنَك خائف. يِجُب اأن اأقوَم بالَعَمِل مبفَردي«.

اأرجوَك دعني  اأنّفُذ فيها مثَل هذا العمل. �سّيدي  التي  ُة االأوىل 
َّ
اأ�سُعُر ببع�ِص اال�سطراِب الأّنها املر ــ »ال. 

اأذهُب معك. �ساأكَت�ِسب خَبًة. اأرجوَك دعني اأرافقك«.

َت على كِتِفه.  وِثَق روّكو جّداً بفيديليو الإيجابّيِتِه، فربَّ
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ما  �سيٌء  ُم�رشعني.  يرك�ساِن  الِفناِء، كاَن جاكوينو ومارزّلني  االآَخِر من  اجلاِنِب  االأثناء، ويف  يف هذه 

و خلَفهم نحو روّكو ناِفخًا دخاَن �سيجاَرِته. بدا م�ستاًء جداً وم�سى 
ّ
ٌع، م�سى پيتزار كان يحدث. وكما هو متوقَّ

بطريقٍة غرِي متوازنة:

ــ »اأّيها الرجُل الوقح. من اأَمَرَك باإخراِج هوؤالِء امل�ساجني؟«.

رُت يف اإقاَمِة حفٍل على �رَشَِف امللك...  و. اليوَم عيُد ميالِد امللك، لذلك فكَّ
ّ
ــ »اأنا اآ�ِسٌف، اأّيها احلاِكُم پيتزار

ولِكْن، اأهمُّ ما يف االأمر...«.

اإّنه يفَعُل ذِلَك لرُييَح ال�سجناَء قبَل اأن يَقعا يف املتاِعِب حني يقتالِن  راوَغ روكو وحاوَل َتْهِدئَتُه قائاًل 

:
ّ
و بهدوٍء اإليِه، ووجَد اأّن كالَمه منطقي

ّ
ال�سجنَي يف الزنزانة. ا�ستَمَع پيتزار

ق. لِكنَّ الوقَت ُيداِهُمنا، لذا اأ�رِشع واحِفِر احُلفرَة االآن، واأر�ِسِل امل�ساجنَي اإىل زنزاناِتهم«. ــ »ح�سنًا، اأنَت ُمِ

 ال�سجناُء اأنف�َسهم اإىل ال�سجِن املظِلِم بعَد اأن مَتتَّعوا بالهواِء وال�سم�ِص ولو لفرتٍة 
َّ
و، جر

ّ
وعلى اأثِر اأمِر پيتزار

ِد من اأّن جميَع ال�سجناِء يف اأماِكِنهم،  ق�سريٍة، وم�سوا بخطواٍت متثاِقَلٍة اأكرَث من اأّي وقٍت م�سى. وبعَد التاأكُّ

اأقَفَل فيديليو وجاكوينو االأبواب.



15



16

َع يف  ُو�سِ اأّنه  الرطبة. وَمع  الزنزانِة  اأر�ِص  الُقوى على  ُمنَهَك  اأخرى، كاَن فلور�ستان يجِل�ُص  من ناحيٍة 

الثقيَلِة وال�سخور. وقد  بال�سال�ِسِل  داً  الأّنه كان مقيَّ بالَهَرِب  اأن يحلَم  ي�ستِطع حّتى  باتِّهامِه زوراً، مل  ال�ِسجِن 

ٍد وكوَب ماء. اأ�سَبَح �سعيفًا جداً الأّن ُجلَّ ما كاَن ياأُكُلُه ِقطَعَة خبٍز قدمٍي مقدَّ

 
ٌ
اأَنا فخور اأندَم على �سيء.  اأو�سي ب�سيٍء ولن  َلْن  الطريقة؟ رغم ذلك،  اأاأ�ستِحقُّ املوَت بهذه  اإلهي..  ــ »يا 

ْن اأَرى حبيبتي ليونور ثانيًة...«. وناَم ُمنهكًا قبَل  بحياِتي التي ِع�سُتها و�سمريي مرتاح. َلكنَّني لن اأَ�ستطيَع اأَ

 �سالَته.
َ
اأن ُينِهي

َل فيديليو وروّكو ومعّداِت احلفِر واملطَرُة على اأكتاِفهما اإىل حيُث كان فلور�ستان م�سجونًا.  بعَد فرَتٍة، َو�سَ

َف فيديليو ب�سَبِب البِد يف الزنزاَنِة، فراآه روّكو وقاَل: ارجَتَ

 على االأر�ص«. 
ً
ُه ملقى ــ »ها هَو ذا. اإنَّ

ُك. اأتُظنُّ اأّنه ميت؟«.
َّ
ــ »ال يتَحر

 على االأر�ِص، �َسَعَر فيديليو ــ ال بل �َسَعَرْت 
ً
ُف. ولروؤيِة فلور�ستان هزياًل وملقى كاَن �سوُت فيديليو يرجَتِ

ليونور ــ بالدُّوار.
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ُك قلياًل. اإّنُه نائم«.
َّ
ــ »ال، ما زال َج�َسُدُه يتحر

ِف اإليها 
ُّ
َن من التعر اأرادت ليونور االقرتاَب من فلور�ستان لِكّنها بقيْت تراِقُبُه من بعيٍد خوفًا من اأن يتَمكَّ

فيف�سَح اأمَرها. اأّما روّكو الذي بداأ احَلفَر، فلّما راآها تِقُف يف مكاِنها، حّثها على البدء:

ــ »ماذا تفَعل؟ اأاأنَت خائٌف االآن؟«.

ــ »ال �سّيدي، اأنا اأ�سُعُر بالبد«.

و يف اأيِّ حلظٍة االآن«.
ّ
ُق ما اإن تبداأ بالعَمل. ح�سنًا، يِجُب اأن ن�رِشع. �سياأتي دون پيتزار

َّ
ــ »�رُشعاَن ما �ستتعر

لِكّن فيديليو مل ي�ستِطع اأَْن َيْحِفَر ب�سّدٍة مثَل روّكو، الأّنها بقدر ما تِفُر يف االأر�ِص، ت�رشُِّع موَت زوِجها. 

ِة زوِجها بيَديها. ت بالعذاِب حلفِر مقَبَ اأَح�سَّ

ــ »فيديليو تعاَل للحَظٍة«.

َل روكو اإىل �سخَرٍة كبرَيٍة ال ميِكُنُه اإزالُتها مبفَرِدِه فناداها فيما كان يحِفُر االأر�َص ب�ِسّدٍة، َو�سَ

لت�ساِعَده.

ِة، َوَقَع على االأر�ِص 
َ
وبينما كان فيديليو ي�ساعُد روكو الإزاَلِة ال�سخر

وتظاَهَر باأّنها ثقيلٌة جداً واأّنُه بحاَجٍة اإىل ا�سرتاحة. نَظَر روّكو اإىل فيديليو

 عاِقداً حاجبيه:
ٍّ
 وقاَل ب�سكٍل ع�سبي

و 
ّ
ــ »ما الذي َجعَلك اليوَم ك�سواًل اإىل هذا احَلّد؟  قلُت لَك اإّن دون پيتزار

�سياأتي يف اأيِّ حلَظٍة االآن«.
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الأثناء،  هذه  يف  امَلطَرة.  من  املاء  ي�رَشُب  واأخَذ  بالرتياِح  روّكو  ف�َشَعَر  ٍد،  برتدُّ امِلعَزَقَة  فيديليو  اأم�َشَك 

. ا�شتيَقَظ فلور�شتان وَنَه�َض وهو يئنُّ

ــ »�شّيدي، هذا الرجل... ا�شتفاق«.

ــ »حقًا؟ �شاأَكّلُمُه واأنَت اأ�رِشع باحلفر«.

ا�شتمَع فيديليو اإىل حمادثِتهما متظاِهراً بَحْفِر الأر�ض. كاَن فلور�شتان يطُلُب من روّكو اأن يقوَل لزوَجِتِه 

ال�شاِكنِة يف اإ�شبيلية اإّنُه م�شجون.

ُد يف َنف�ِشها:                                 اأخَفْت ليونور دموَعها وهي تردِّ

                                       ــ »فلور�شتان، زوجُتَك ليونور هنا. �شاحمني اأرجوك. اإّنني اأحِفُر لَك قرَبَك...«.

                                             واأكَمَل روّكو قائاًل:

ِل لَك اأن ت�شَت�شِلم.       و. من الأف�شَ
ّ
                                          ــ »يِجُب اأن اأُطيَع اأواِمَر دون پيتزار

ِل اأن متوَت من اأن تعي�َض مثَل هذه احلياة؟«.                                                          األي�َض من الأف�شَ

ِة  
َّ
... اأمنيتي الوحيدُة اأن اأرى وجَه زوجتي للمر                                                         ــ »رّبا... اأنَت حِمقٌّ

                                                         الأخرية«.
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َل احلزِن الذي اأ�ساَبُه وهو ي�سَتِمُع اإىل فلور�ستان. يف هذا الوقت، طَلَب فلور�ستان  مل ي�ستِطع فيديليو حَتمُّ

ت   اآخَر رغباِته. حَمَلِت املطَرَة وَرَك�سَ
َ
من روّكو قطرَة ماٍء، فاأَمَر هذا الأخرُي فيديليو باأن يجِلَب مطَرَة املاِء ليلّبي

نحَوُه و�سلََّمتُه اإّياها.

ــ »من هذا الرجل؟«.

. ح�سنًا، ا�رَشِب املاء«.
ّ
هري امل�ستقبلي ــ »اإّنه �سِ

ــ »�سكراً لَك. لن اأن�سى �سنيَعك«.

ٍة لُيعطَيها  َها اآِماًل باأن يحظى بفر�سَ حينئٍذ، َنَظَر فيديليو اإليِه، واأخَذ قطَعَة خبٍز من جيِبه كان قد ح�رشَّ

له فقاَل:

ــ »�سّيدي... هذا اخلبُز معي منذ ب�سَعِة اأّيام. اأميِكُنني اأن اأعطَيُه لل�سجني؟«.

َف اإليها، وبداأ يلَتِهُمُه بعَد اأِن انحنى �ساِكراً 
َّ
واَفَق روكو مرتّدداً. ا�سَتَلَم فلور�ستان اخلبَز من دوِن اأن يتعر

ات.
ّ
فيديليو عّدَة مر

و«.
ّ
ــ »فيديليو، اأكلُّ �سيٍء جاهز؟ ح�سنًا، يجب اأن اأُنادَي احلاِكَم دون پيتزار

�ساِل اإ�سارٍة. �سيَطَرْت ليونور على الأ�سى الذي 
ْ
ّفَر روكو لإر بعد التاأّكِد من اأنَّ فلور�ستان اأنهى اأكَل اخلبِز، �سَ

اعرتاها واأم�َسَكت يَد فلور�ستان حماِوَلًة رفَع معنوّياِتِه والطَلَب منُه اأّل يفقَد الأمل.

ُه َعلى َو�َسِك  ُب يف عينيِه كما لو اأنَّ َع الَغ�سَ و الإ�ساَرَة، فَدَخَل اإىل الزنزاَنِة مرتديًا قّبَعًة. مَلَ
ّ
�َسِمَع دون پيتزار

 �سوَت نب�ساِت قلِبها املرتفَع عرَب حُماَوَلِة 
َ
اأن ي�سَحَب �سيَفُه ويقُتَلُه يف اأيِّ دقيَقٍة. اأّما هي، فحاَوَلْت اأن ُتخفي

ر. ْت �سفتاها من كرَثِة التوتُّ تنِقَيِة ُحنجَرِتها، بينما َجفَّ
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ــ »روّكو، هل كلُّ �سيٍء جاهز؟«.

ــ »بالتاأكيد«.

ــ »باملنا�َسبة، من هذا الرُجُل الواِقُف اإىل جاِنِبَك؟«.

ــ »اإّنه ُم�ساِعدي، ا�سُمُه فيديليو. ال تقَلق ميِكُن الوثوُق به«.

ــ »ُقل له اأن يتنّحى«.

ُك بهدوٍء نحو 
َّ
َرَمَق روّكو فيديليو لكي يرتاجع، فاأَخَذْت ترتاَجُع رويداً رويداً. ثّم اأخَذت تتَحر

و.
ّ
فلور�ستان خطوًة بعد خطَوٍة وهي ال تيُد َنَظَرها عن پيتزار

ــ »روّكو، اأاأئتِمُنَك على كتماِن ال�رِشِّ؟«.

ــ »طبعًا �سّيدي. اأتريُدين اأن اأُزيَل ال�سال�ِسَل عن ال�سجنِي االآن؟«.

ــ »ال، لي�َص لدينا مّت�َسٌع من الَوقِت. دعُه كما هو«.

داً من ن�رِشِه فَدَفَع �سدَر فلور�ستان  و خنَجراً واقرتَب من فلور�ستان وبدا متاأكِّ
ّ
اأخَرَج پيتزار

و.
ّ
َق بـ پيتزار َر مواَجَهَة املوِت بهدوٍء، فحدَّ

َّ
قلياًل باخلنَجِر مبت�ِسمًا. لِكنَّ هذا االأخرَي َقر

اأخريٌة تقوُلها؟ يف احلقيقِة، لن يكون ملجِرٍم مثِلَك ما يقوُله ولو  األديَك كلمٌة  ــ »فلور�ستان، 

كان له ع�رشُة اأفواٍه. األي�َص كَذِلك؟«.

ــ »يومًا ما �سَتنك�ِسُف حقيقُتَك. اإيّن ال اأخاُف املوت. هّيا اأّيها اجلباُن اطَعّني«.

ــ »اأيها املغرور. اإن كنَت تريُد ذلَك حقًا، ال باأ�ص!«.
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يف تلَك اللحظِة بالتحديِد، َخَرَج فيديليو من وراِء فلور�ستان ووَقَف اأماَمُه ومدَّ ذراعيِه وقاَل:

ِل لَك اأن َتقُتَلني اأّواًل فاأنا زوجُته«. ــ »قبَل اأن تطَعَنُه، من االأف�سَ

ــ »ما.. ماذا؟ زوَجُتُه؟«.

ا. اأّما فلور�ستان الذي َعَرَف زوَجَتُه،  و اللذيِن مل ي�ستطيعا اأن ُيعبِّ
ّ
�سّو�سْت هذه احلقيَقُة ذهَن روّكو وپيتزار

فكاَد اأن ُيغمى عليه من ال�سدمة.

َرٌة كرجٍل«. ــ »هذا �سحيح. اأَنا ليونور زوجُة فلور�ستان. انتظرُت طوياًل جداً الأنِقَذ زوجي واأنا متنكِّ

ــ »اإذاً اأنِت زوَجُة فلور�ستان فعاًل؟ حّتى اأنا، اأقدُِّر �سجاَعَتِك باأن تتنّكري كَرجل. ولكْن، لالأ�َسف �ستموتاِن 

معًا«.

بتُه نحَوُه. �سًا و�سوَّ و كالَمُه حتى �َسَحَبْت ليونور ُم�سدَّ
ّ
ما اإن اأنهى پيتزار

ــ »�سرنى من الذي �سياأ�َسف«.

و فرمى خنَجَرُه ومل يعِرف ما العمل. 
ّ
تفاجاأ پيتزار
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و�سوَل  ُيعِلُن  بعيٍد  بوٍق  �سوُت  �ُسِمَع  الَوقت،  هذا  يف 

و عن 
ّ
الوزيِر دون فرناندو. لِكنَّ ليونور كانت تراِقُب پيتزار

امل�سابيَح  حاِملنَي  واجلنوِد  جاكوينو  جميُء  اأّدى  كثب. 

لالإعالِم عن و�سوِل الوزير اإىل ك�رِش حّدِة التوّتِر الذي ارَتَفَع 

يف املكان.

ثمَن  غاليًا  �ستدَفُع  لكّنَك  َة 
َّ
املر هذه  احلظُّ  »حاَلَفَك  ــ 

ِة الوزير.  و وَخَرَج مع روكو لتحيَّ
ّ
فعَلِتَك«. ثّم اأ�رَشَع پيتزار

عاَنْت  التي  زوجَتُه  وعانَق  الَفَرِح  من  فلور�ستان  بكى 

َرٌة بِزيِّ رُجٍل، واأجَه�َسْت ليونور  يِن الإنقاِذِه وهي متنكِّ
َّ
االأمر

اأي�سًا بالبكاِء الأّنها راأت زوَجها ثانيًة.

برفَقِة  البلدِة  �ساحِة  اإىل  فرناندو  دون  الوزير  َو�سَل 

اأمَر  و�َسلََّمُه  روكو  املراقَب  َدعا  ثمَّ  اجلنوِد،  من  كبرٍي  عَدٍد 

املِلِك باإطالِق �رشاِح ُكّل ال�سجناء. وما اإن ُفِتَح باُب ال�سجِن 

َفة. وفجاأًة، هداأوا  حّتى اأ�رشَع ال�سجناُء اإىل اخلاِرِج كالعا�سِ

مرتبكنَي من هذا االإطالِق املفاجِئ واأخذوا ينظروَن حوَلهم.

اجلميِع  من  وطلَب  البلدِة،  �ساحِة  اإىل  الوزيُر  »َو�سَل 

َع يف ال�ساَحة«. التجمُّ

فَفَعَل  َرَكعا  الوزيَر،  ومارزلني  جاكوينو  َراأى  عندما 

امل�ساجنُي ال�سيَء ذاَتُه على الفوِر ومعًا يف الوقِت نف�ِسه.

ــ »َح�سنًا، ِقفوا جميُعكم رجاًء. ل�ستم بعَد االآن �ُسجناَء، 

االآَن  من  كالعبيد.  تركعوا  اأن  اإىل  بحاجٍة  تعودوا  مل  لذا 

ف�ساِعداً، اأنتم رجاٌل اأحرار، اأحرار!«.

َخ امل�ساجنُي يف بهَجٍة من كلِّ �سوٍب: َ �رشَ

ــ »يعي�ص، يعي�ص! نحن اأحرار!«.

ــ »يعي�ص، يعي�ص الوزير!«.

ابت�ساَمُة  الوزيُر دون فرناندو وعلى وجِهِه  اإليهم  نَظَر 

هم بع�سًا فرحني. �سى لروؤيِتهم يعانقوَن بع�سَ
ِّ
الر
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 به هذاِن الزوجان«.
َّ
ــ »ح�رَشة الوزير، رجاًء ارَحِم البوؤ�َص الذي مر

و الواِقُف 
ّ
قاَد روكو فلور�ستان الذي �سِعَد للتوِّ ِمن الزنزانِة اإىل ال�ساحِة حيث يقُف الوزير. عب�َص پيتزار

َن من الَهَرب. نَظَر دون فرناندو اإىل وجِه ال�سجنِي  بجانب الوزيِر يف وجِه روكو ثّم بداأ ي�سرُي اإىل اخللِف ليتَمكَّ

املرَهِق الذي كاَن مرمّيًا يف الزنزانِة لفرتٍة طويلٍة، وُدِه�َص مّلا راآه.

.»... َك ُمتَّ ــ »ماذا؟ اأنَت فلور�ستان األي�َص كذلك؟ عزيزي.. اعتَقْدُت اأنَّ

واأتى روّكو اأي�سًا بليونور اإىل جاِنِب فلور�ستان.

ــ »ح�سنًا، يا اإلهي، اأنِت بالتاأكيِد ليونور، �سحيح؟«.

َ عن فرحِتها:  واأجاَب روّكو عنها الأّنها كانت عاجزًة عن الكالِم لُتعبِّ
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ل ح�رَشَة  َرْت بثياِب رجٍل وَدَعْت نف�َسها فيديليو لتنِقَذ زوَجها. لو مل تتَدخَّ ــ »اإّن ليونور الواِقفَة هنا قد تنكَّ

الوزيِر لكاَن هذاِن الزَّوجاِن ميَتني«.

ها ال ترى جّيداً. فكيَف مُيِكُن اأن يكوَن فيديليو امراأًة  يف هذِه االأثناء، كاَنت مارزّلني تفُرُك عيَنيها وكاأنَّ

ولي�َص رجاًل. اأخرياً، اأدَرَك الوزيُر دون فرناندو ما كان يحدُث ف�رَشََخ:

و حااًل، فلقد �َسَجَن رجاًل بريئًا وحاَوَل قتَله!«.
ّ
ــ »اأوِقفوا دون پيتزار

وه ليعتِقلوه.
ّ
و االأمَر، اأَخَذ يرك�ُص باجّتاِه اجلبال. ولكن، �رشعاَن ما اأوَقَفُه اجلنوُد وجر

ّ
حاملا �َسِمَع پيتزار
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ري بيديِك فلور�ستان االآن؟«.
ِّ
ِك عانيِت الكثرَي من امل�ساِكل. ما راأُيِك باأن تر ــ »ليونور، ال بدَّ اأنَّ

َرت فلور�ستان من ال�سال�ِسِل التي كان مقّيداً 
َّ
وعلى اأثِر كلماِت دون فرناندو، اأَخَذْت ليونور املفاتيَح وحر

بها. كانت تنتِظُر هذه اللحظَة منذ وقٍت طويٍل فَغَمَرْت زوَجها وقّبَلته.

ِك«. ــ »لقد اأنقَذين ُحبُّ

ُب على الزوَجِة اأن تفعَله«. ــ »ال، لقد َفَعلُت ما يتوجَّ

ّيِة التي انتظرها طوياًل، فِرَح يف ملِّ ال�سمِل جمّدداً. واأ�رَشَقِت ال�سم�ُص 
ّ
بعَد اأِن ا�ستعاَد فلور�ستان حياَة احلر

بحياِتها  التي خاَطَرت  ليونور  وُنبَل  �سجاعَة  احُل�سوِد وهي متَدُح  باأ�سواِت  امتالأْت  التي  البلَدِة  �ساَحِة  على 

الإنقاِذ زوِجها.
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نبذة عن امل�ؤّلف:

ل�دڤيغ ڤان بيته�ڤن

ِب 
ّ
وِلَد بيتهوڤن )1770 ــ 1827( يف عائلة مو�سيقّيني يف مدينة بون يف اأملانيا. عندما اكَت�َسَف اأبوه موهبَته املو�سيقّية، َدَفَعُه اإىل التدر

ب�رشامٍة ليجَعَل من ال�ساب لودڤيغ الطفل املعجزة يف املو�سيقى، فاأ�سَبَح يف عمِر احلادية ع�رشة تلميذ عاِزف الأُرغن يف البالط كري�ستيان 

غوتلوب نيفه الذي �سّجعه على الذهاِب اإىل ڤيينا يف النم�سا، حيث قابَل ڤولفغانغ اأماديو�س موزارت. اأعاَل يف ما بعد عائَلَتُه بدًل من واِلده 

ن من ال�سفر اإىل ڤيينا ليدر�س املو�سيقى، وهناك، تَتلَمَذ على يِد فرانز جوزيف هايدن وغرِيِه  الذي طعن يف ال�سّن، ومب�ساعدٍة من اأ�سدقائه، متكَّ

وبداأ ي�ستِهر.

واأكرث ما اأحبطه كاَن فقدانه التدريجي لل�سمع، حتى اأّنه كَتَب و�سيَّته عام 1802 يف هيليجن�ستادت وهي منطقٌة يف �سواحي ڤيينا. 

وعلى الرغِم من ذِلَك، مل يفِقد �َسَغَفه باملو�سيقى، ما اأعطاه القّوة وجَعَل منه املوؤّلف الأكرث عبقرّية حّتى يومنا هذا. اأّلَف يف تلك الفرتة اأكرث 

اأعماله �سهرًة يف العامل، مثل ال�سمفونّية رقم 3 »البطولة« وال�سمفونّية رقم 5 »القدر« وال�سمفونّية رقم 6 »الرعوّية« اإلخ.. وبعَد اأن فَقَد �َسْمَعه 

 بتاأليف املو�سيقى ليخلَِّد اأعماًل عظيمًة عّدًة مثل ال�سمفونية رقم 9 الكورالية و�سوناتا للبيانو رقم 8 پاثيتيك ورقم 14 »يف �سوء 
َّ
كّليًا، ا�ستمر

القمر«، وكون�سريتو البيانو رقم 2 كي�رش ومي�سا �سومليني وغريها. 

ٍة جرت اأحداثها يف خالل الثوَرِة الفرن�سّية ولِكن، على خلفّيٍة  وكانت فيديليو الأوپرا الوحيدة التي اأّلَفها بيتهوڤن، وهي ُتخِبُ عن ِق�سّ

رت بثياِب رجٍل لتنِقَذ زوجها فلور�ستان الذي اأوَقَفُه  اإ�سبانّية من اأوا�سط القرن الثامن ع�رش. تظهر اأوپرا فيديليو امراأًة وهي ليونور وقد تنكَّ

ة الأوىل، مل تلَق جناحًا باِهراً، ولكْن، نتيجًة لتنقيِحها على مدى ثماين �سنوات، 
ّ
ت الأوپرا للمر  وكاَد اأن يقتَلُه. وعندما ُعِر�سَ

ّ
مناف�سه ال�سيا�سي

ُقدَِّمْت كاأعظم واأف�سل عمٍل اأ�سَبَح لِحقًا النموذج الكال�سيكي لالأوپرا الأملانية.
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نبذة عن الر�ّسام:

اأندريا�س في�رش

وِلَدْت في�رش عام 1971 يف كازاخ�ستان. َدَر�َست الفَن يف املعهد الرتبوي يف اأوم�سك يف رو�سيا. ويف العام 1990، هاَجَرت اإىل اأملانيا 

حيث َدَر�َست الت�سوير يف جاِمعة الت�سميم الت�سويري يف »اآخن«.

امة م�ستِقّلة، وقد �سارَكت يف معر�ِس الر�سم الأملايِن يف »اأوچ�سبريغ« وكان لها معَر�ٌس اأ�سَمتُه »هجوم 
ّ
تعَمُل منذ العام 2000 كر�س

ال�سياطني« ومعر�س »اآرت فورم« يف »اآخن«.

ِة القامتة عَب ا�ستعمال »الغوا�س«  ا�ستعملْت يف »فيديليو« تقنيَة الفّن الت�سويري لإْظهار العنا�رش امُلْخَتِلفِة يف ح�سٍّ فريٍد لالألواِن املائيَّ

 الأبعاد.
َّ
ُق يف ما بعد على اخللفّية. عالوة على ذلك، ا�ستعملت ورَق التغليف باأمناِطه امُلْخَتِلفِة جَلْعل التاأثرِي ثالثي وق�ّس الِقَطع التي تل�سَ

تظهر  التي  ال�سخ�سّيات  مع  َتِلف  ُمْ م�سهٍد  ُكّل  تركيب  اإىل  النظِر  ِد 
َّ
مبجر َة  الق�سّ يفهَم  اأن  �سخ�س  لأّي  ميكن  باأّنه  ر�سمها  قّوُة  تكمن 

هم من خالل تعبريها الفريد. خ�سائ�سُ
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فيديليو
قميص أخير






